
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ......2019/6 

6. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa                          

25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019. 

 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...... sz. (2019. június 25.) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019. évi 5. sz. (2019. 

február 25.) rendeletével módosított 2018. évi 18. sz. (2018. december 11.) általános 

érvényű rendelete, amely meghatározza a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti 

alapiskola, óvodák és iskolai intézmények diákjai után járó működési kiadásokra és 

fizetésekre felhasználható támogatás mértékét a 2019-es évre vonatkozóan. 

 

 

Predkladá:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:             Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

 

sa uznieslo 

határozatot hozott  

 



na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

........../2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 

zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 

2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda 

na rok 2019 v predloženom rozsahu. 

 

Dunaszerdahely Város 2019. évi ...... sz. (2019. június 25.) 

általános érvényű rendeletéről, mellyel módosul és kiegészül 

Dunaszerdahely Város 2019. évi 5. sz. (2019. február 25.) 

rendeletével módosított 2018. évi 18. sz. (2018. december 11.) 

általános érvényű rendelete, amely meghatározza a 

dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és 

iskolai intézmények diákjai után járó működési kiadásokra és 

fizetésekre felhasználható támogatás mértékét a 2019-es évre 

vonatkozóan az előterjesztett terjedelemben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2019 

2019 június 

  



Dôvodová správa 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia je vypracovaný v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona 

NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorá stanovuje, že obec je povinná určiť všeobecne záväzným nariadením 

podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, ktoré sú v originálnej kompetencii obce: 

MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD pri ZŠ, školská jedáleň pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ako aj 

neštátnym zriaďovateľom, ktorí majú sídlo na území obce. 

Predložený  návrh VZN upravuje príjemcu dotácie na mzdy a prevádzkové náklady pre 

materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda po prechode práv 

a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov materských 

škôl a školských jedální ako súčastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda zo Strediska  služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 51074818 na mesto Dunajská Streda dňom 1.7.2019. 

Pôvodné znenie § 3 Príjemca dotácie:  

„ Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú: 

a)  školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 

 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, 

Dunajská Streda, 

 Stredisko služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda,                        

za materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, 

 Centrum voľného času  Smetanov háj 286, Dunajská Streda, 

 základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, ktorých 

súčasťou sú: 

- školské kluby,  

- školské jedálne, 

b) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo 

náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktoré majú 

sídlo na území mesta Dunajská Streda a o dotáciu požiadajú: 

 Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola  

s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, Dunajská Streda – 

Dunaszerdahely, 

 Výdajná školská jedáleň ako súčasť Cirkevnej základnej školy sv. Jána 

apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, Dunajská Streda – 

Dunaszerdahely, 

 Cirkevná materská škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským 

- Szent János apostol Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda -

Dunaszerdahely, 

 Súkromné centrum voľného času, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda.“ 



Nakoľko Stredisko služieb škole bude zrušené, príjemcom dotácie budú materské školy 

a školské jedálne ako súčasti materských škôl.  

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča  uzniesť sa na VZN,   

 Mestská rada Dunajská Streda a odporúča uzniesť sa na VZN.  

  

Materiál vypracovala: Mgr. Timea Molnár, OŠSVŠaK 

 


